
 

 

ZERGA ITUNDUEN BIDEZKO DIRU-BILKETA BIZKAIAN 

2017ko URRIA 

 

 

I. ZENBATEKO OROKORRAK 

 

a) Guztizko diru-bilketa likidoa 

Urrira arte zerga itunduengatiko guztizko diru-bilketa metatua % 11,8 areagotu da aurreko 

urteko aldi bereko datuekin alderatzen badugu. Horrenbestez, 6.502,2 milioi eurokoa izan da 

(iaz 5.816,0 milioikoa izan zen). Hortaz, iazko zenbatekoarekin erkatzen badugu 686,2 milioi 

euroko aldea dago, eta ekitaldiko aurrekontu osoaren (6.990,9 milioi euro) % 93,0 da. 

 

Kudeaketa propioaren ondorioz bildutako dirua % 8,4 areagotu da, honela banatuta: diru-

bilketa likidoa % 6,3 hazi da, eta BEZ eta Zerga Bereziengatik foru aldundien arteko barne-

doikuntzak murriztu dira (-%º7,0). Estatuarekiko doikuntzen hazkundea % 56,3ra iritsi da 

aurreko txostenetako arrazoiak direla bide. Hori guztia egindako hitzarmenen 

kontabilizazioari buruz eta 2011tik 2016rako ekitaldien kupoetako diferentziekin 

harremanetan. 

 

                                            URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa l ikidoa 6.641.585,7 6.245.312,6 396.273,2 6,3

FFAAen barneko doikuntza g uztira - 781.679,9 - 840.364,9 58.685,0 - 7,0

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.859.905,9 5.404.947,7 454.958,2 8,4

Guztizko doikuntza Estatuarekin 642.334,5 411.041,0 231.293,4 56,3

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 6.502.240,3 5.815.988,8 686.251,6 11,8

Gauzatze- ehunekoa 93,0% 82,3%
 

 

 



     

2 

 

b) Kudeaketa propioko zergei dagozkien diru-bilketa gordina eta itzulketak 

Kudeaketa propio bidezko zerga itunduen diru-bilketa gordina 7.872,7 milioi eurokoa izan da, 

aurreko ekitaldiko epe berean lortutakoa baino % 4,9 gehiago; izan ere, aurreko ekitaldian 

7.506,1 milioi euro bildu ziren. Bestalde, % 4,2 gutxiago itzuli da eta, ondorioz, 2.012,8 milioi 

eurora iritsi da (2016ko ekitaldian 2.101,2 milioi euro itzuli ziren). 

 

                                           URRIAREN BUKAERAN METATUTAKO DIRU-BILKETA

mila eurotan 2017 2016 diferen. %

Diru- bilketa g ordina 7.872.688,2 7.506.133,5 366.554,7 4,9

Itzulitakoak - 2.012.782,3 - 2.101.185,8 88.403,5 - 4,2

Berezko kudeaketaren tributu itunduak 5.859.905,9 5.404.947,7 454.958,2 8,4
 

 

 

II. KONTZEPTU NAGUSIEN BILAKAERA 

Zuzeneko zergen bidezko diru-bilketa likidoak, aurreko ekitaldian lortutakoaren aldean, 

% 13,3 egin du gora, 3.270,8 milioi euro bildu baitira. Zeharkako zergen bidezko diru-bilketa, 

berriz, 2.533,4 milioi eurokoa izan da eta % 2,7 igo da. Bestalde, zergengatik eta beste diru-

sarrera batzuengatik 55,7 milioi euro bildu dira; % 8,5 hazi dira, beraz. 

 
                                                                                      URRIAREN TRIBUTU ITUNDUEN DIRU-BILKETA

Diru-bilketa gordina Itzulitakoak Diru-bilketa likidoa

   mila eurotan 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 %

Zuzeneko zergak 3.840.491,0 3.521.131,2 9,1 569.703,5 633.522,3 -10,1 3.270.787,5 2.887.608,9 13,3

PFEZa 2.728.461,1 2.619.539,0 4,2 400.923,6 415.789,1 -3,6 2.327.537,5 2.203.749,9 5,6

Sozietateen gaineko zerga 864.751,6 722.876,4 19,6 87.617,1 157.025,1 -44,2 777.134,5 565.851,3 37,3

Gainerako zuzeneko zergak 247.278,3 178.715,8 38,4 81.162,9 60.708,1 33,7 166.115,5 118.007,7 40,8

Zeharkako zergak 3.973.944,0 3.931.836,6 1,1 1.440.557,3 1.465.847,8 -1,7 2.533.386,7 2.465.988,8 2,7

BEZa 2.749.535,9 2.765.615,5 -0,6 647.725,7 613.601,0 5,6 2.101.810,2 2.152.014,5 -2,3

BEZa barneko doikuntza 0,0 0,0 421.749,0 500.960,0 -15,8 -421.749,0 -500.960,0 15,8

Zerga bereziak 1.107.095,5 1.058.781,9 4,6 367.210,8 347.160,7 5,8 739.884,6 711.621,2 4,0

Gainerako zeharkako zergak 117.312,6 107.439,2 9,2 3.871,7 4.126,1 -6,2 113.440,9 103.313,1 9,8

Tasak  eta Bestelako Sarrerak 58.253,2 53.165,7 9,6 2.521,6 1.815,7 38,9 55.731,7 51.350,0 8,5

BEREZKO KUDEAKETA GUZTIRA 7.872.688,2 7.506.133,5 4,9 2.012.782,3 2.101.185,8 -4,2 5.859.905,9 5.404.947,7 8,4

Doikuntzak Estatuarekin 814.190,0 585.354,9 39,1 171.855,5 174.313,9 -1,4 642.334,5 411.041,0 56,3

Doikuntzak BEZa 766.861,4 529.105,0 44,9 15.273,1 13.008,4 17,4 751.588,3 516.096,6 45,6

Doikuntzak Zerga bereziak 47.328,6 56.249,9 -15,9 156.582,4 161.305,5 -2,9 -109.253,8 -105.055,6 -4,0

TRIBUTU ITUNDUAK GUZTIRA 8.686.878,2 8.091.488,4 7,4 2.184.637,8 2.275.499,7 -4,0 6.502.240,3 5.815.988,8 11,8  
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a) PFEZa 

PFEZaren bidezko diru-bilketa likidoa % 5,6 hazi da, bultzada eman diolako, zerga horren 

kanpaina amaitu ostean, beraren kuota diferentzial garbiak, zeina % 16,8 hobetu baita.   

Ekitaldian ohikoa izan denez, beraren osagai guztiek izan dute bilakaera positiboa. Hala, 

lanaren atxikipenek lehengo joerari eutsi diote, % 3,2 gora eginda; kapital higigarriari 

dagozkionak % 7,9 hazi dira, eta ondare-irabazien atxikipenek % 63,8ko hazkunde handia izan 

dute; bien bitartean, kapital higigarriaren etekinei dagozkienek % 1,3ko igoera izan dute. Beste 

alde batetik, jarduera ekonomikoen ordainketa zatikatuak % 5,9 hazi dira, eta sarien gaineko 

karga berezia 2016an lortutako diru-bilketaren aldean % 180,4 gehitu da, igoera itzela izanik. 

 

b) Sozietateen gaineko Zerga 

Zergaren kuota diferentzialaren hazkundea gutxitu egin da (% 80tik % 45,8ra igaro da), araudi 

orokorrean dauden zergapekoen konturako bigarren ordainketa pixka bat gutxitu ondoren. 

Aurretik adierazitako kapital higigarrien eta ondare irabazien atxikipenek bilakaera positiboa 

izan dutenez, Sozietateen gaineko Zergaren bilketak % 37,3ko hazkundea mantendu du. 

Zergaren kuota diferentzialaren bilakaerak erakusten du bilketa gordina % 22,1 hazi dela eta 

itzulketak % 43,7 gutxitu direla, eta hori guztia gertatu da aurreko ekitaldiarekin alderatuz 

horien kanpaina aurreratu egin delako. 

 

c) Gainerako zuzeneko zergak 

Zuzeneko zergapetzearen gainerako figurak % 40,8 hazi dira, eta horien bidezko diru-bilketa 

likidoa 2016an 118,0 milioikoa izatetik 166,1 milioi eurokoa izatera igaroa da. Igoera horretan 

islatu dira Ondarearen gaineko Zergaren bilakaera positiboa (% 8,6ko hazkundea) eta Ez-

egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena, aurreko hilabeteetan jada aipatu den unean uneko 

eragiketa bati zor zaiona. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ere % 14,1 hazi da, eta 

Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren gaineko Zerga, berriz, % 3,3. Bukatzeko, Kreditu 

Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergak ere suspertzen jarraitu du eta % 4,0ko hazkundea 

izan du. 

 

d) BEZ 

Mantendu egin da kudeaketa propioko BEZaren bidezko diru-bilketa likidoaren geldotasuna, 

apur bat leunduta: diru-bilketa hori % 2,3 murriztu da, diru-bilketa gordinaren % 0,6ko 

jaitsierak eta itzulketen % 5,6ko igoerak eraginda. 

BEZagatiko barneko doikuntzak % 15,8 jaitsi dira eta horrek garapen negatiboa konpentsatu 

du. Horrez gain, Arabako eta Gipuzkoako Aldundiaren aldeko 421,7 milioi euroko ordainketa 

egin da (2016ko urrira arte 579,2 milioi euro), hurrenez hurren 117,8 milioi eta 304,0 milioi 

euroan (2016ko aldi berean 172,4 eta 406,8 milioi izan ziren). 



     

4 

 

e) Zerga bereziak 

Zerga bereziek % 4,0an kokatu arte berreskuratu dute euren hazkundea. Horren arrazoi 

nagusia Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziak gora egin duela izan da, % 7,6an kokatu baita. 

Gainerako figurek, berriz, eboluzio negatiboari eutsi diote: Tabako lanen gaineko Zerga 

% 4,7ra jaitsi da, Elektrizitatearen gaineko Zerga % 3,7, Alkoholaren eta Edari Deribatuen 

gaineko Zerga % 16,3 eta Garagardoarena % 8,6. 

Zerga horien (zenbait hidrokarburoren txikizkako salmenten gainekoa barne) bidezko diru-

bilketaren barne doikuntzak direla-eta Arabako eta Gipuzkoako aldundiei egindako ordainketa 

garbiak 74,4 milioi eurokoa eta 285,5 milioi eurokoa izan dira, hurrenez hurren. 

 

f) Zeharkako gainerako zergak 

Zeharkako zerga ezarpenen gainerako figurak % 9,8 igo dira honako hauek hazi izanaren 

ondorioz: Ondare Eskualdaketak eta AJDa (% 11,0 biak kontuan hartuta), Garraiobide jakin 

batzuen gaineko Zerga (% 23,5), Joko jardueren gaineko Zerga (% 26,6) eta Berotegi efektuko 

gas fluordunen gaineko Zerga (% 55,2). Bestalde, Aseguru primen gaineko Zergak % 0,4ko 

beherakada izan du. 

 

g) Tasak eta beste diru-sarrera batzuk 

Jokoen gaineko tasak % 1,7 hazi dira, eta hala, Txartelen eta bestelako apustuen gainekoei 

dagokiena % 2,8 hazi da, Makina eta aparatu automatikoena % 1,8 eta Bingo jokoarenak 

% 0,2ko hazkunde urria izan du. Premiamendu-errekarguak % 6,9 hazi dira eta berandutze-

interesak % 24,0. Zehapenen bidezko diru-bilketak egonkor jarraitzen du (% 0,5 gehiago). 

 

h) Estatuarekiko doikuntzak 

BEZagatiko Estatuarekiko doikuntzek baterako % 45,6ko hazkundea mantendu dute, eta hala, 

inportazioen hazkundearena baino (% 24,5) barneko eragiketena altuagoa izan da (% 86,4). 

Jakina den bezala, kontzeptu hauekiko bilketa egindako hitzarmenen kontabilizazioak 

baldintzatzen du, 2011tik 2016rako ekitaldietako kupoen ezberdintasunekin lotuta. 

Zerga Berezien doikuntzak direla-eta Estatuaren alde egindako itzulketak % 4,0 hazi dira 

Hidrokarburoen gaineko Zerga Bereziaren barne eragiketei dagokien doikuntzaren 

hazkundea bide, zeinaren Estatuaren aldeko ordainketak % 9,0 hazi diren. Tabako lanen 

gaineko Zergaren doikuntza positiboa % 61,2 hazi da eta Alkoholaren eta Tarteko Produktuen 

barne eragiketei dagokiena % 1,6 hazi da, Garagardoarena % 2,5 gutxitu den heinean. 
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TRIBUTU ITUNDUEN BILDUTAKOA. Aurreko ekitaldiarekiko konp. 
 

RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. Comparación ej. anterior 2017
 

Aldiak: urtarrila-urria 

Periodos: enero-octubre 

 


